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 NIEUWS 
HEERL’K WINTERFEEST 2018 

De eerste editie van het Winterfeest 
(voorheen Heerl’k Kerst) is weer voorbij en is 
goed ontvangen door de bezoekers. Met de 
vele kerstbomen en de verlichting langs de 
straat en de grote verlichte kerstboom voor 
de kerk hing er een gezellig sfeertje in de 
dorpskern van Heerle. 
De markt met kraamhouders was kleiner, 

maar daardoor niet minder gezellig maar juist intiemer. Optredens van 
de dansgroep Stouter Valley, Harmonie Juliana en de koren 
Doucement, Vivace, Libs en kinderkoor Plezier werden warm 
ontvangen in de grote zaal van Gasterij de Afspanning. In het voorcafé 
is door 40 kinderen een voederpopje voor de vogeltjes geknutseld. 
Hierdoor konden de vogeltjes afgelopen winter lekker smullen en 
leden zij geen honger.  
Bij de KPJ kon men spijker slaan en marshmallows roosteren Het waren 
winterse omstandigheden, dus Heerl’k Winterfeest 2018 deed zijn 
naam eer aan. De bezoekers waren maar wat blij met de vuurkorven 
die zorgden voor aangename warmte en een gezellige sfeer. 
Na het dagprogramma kon men bij Boerderijwinkel Luijsterburg naar 
en hoorspel gaan luisteren. Het hoorspel is door vele bezoekers 
bezocht en is warm ontvangen, dit was een initiatief van 
boerderijwinkel Luijsterburg en een mooie aanvulling op het Heerl’k 
Winterfeest 2018. 
Het optreden van de Coverband Shady in het voorcafé van de Gasterij 
de Afspanning s ’avonds was druk bezocht door een behoorlijk aantal 
enthousiaste bezoekers wat tot in de kleine uurtjes genoot van het 
geweldige optreden. Het optreden van Shady was een mooie afsluiting 
van de 1 e editie van Heerl’k Winterfeest 2018 nieuwe stijl.. 
Op dit moment zijn we al volop bezig om de afgelopen editie van 
Heerl’k Winterfeest verder te vernieuwen om andere activiteiten te 
bedenken om ook de editie Heerl’k Winterfeest 2019 nog beter te 
doen laten slagen. We houden u hiervan op de hoogte. 

HEERL’K ORANJE, KONINGSDAG 

2019 
Zaterdag 27 april van 10.00 
uur tot 12.30 uur vieren we 
ook in Heerle weer 
Koningsdag, oftewel Heerl’k 
Oranje. 
Dit jaar starten we om 10.00 
uur bij boerin met kalf 
(kerkplein), waar onze Burgemeester van de 
gemeente Roosendaal Jacques Niederer de 
nationale 3-kleur met oranje wimpel zal hijsen. 
Na het hijsen van de vlag zullen we met zijn allen 
naar het Rabobank grasveld vertrekken, waar een 
versierde fietsentocht zal plaatsvinden. Wij vragen 
alle kinderen hun fiets op hun mooist te versieren en 
mee te doen met deze tocht. Op het Rabobank 
grasveld is er daarna weer een mogelijkheid gratis 
deel te nemen aan de vrijmarkt. Leg je kleedje neer 
en verkoop je spulletjes. Ook zal Harmonie Juliana 
hier een mini concert laten horen. 
Voor de kinderen zal er ook dit jaar weer een 
springkussen staan en zal er in de loop van de 
ochtend een speciale verassings-act plaatsvinden. 
Helaas kunnen we hier nog niet teveel over zeggen, 
maar we mogen wel verklappen dat er een groot 
internationaal artiest ons dorp zal bezoeken. Kom 
dat zien! 
Ook zal er weer een loterij plaatsvinden die door 
diverse lokale ondernemers zal worden 
ondersteund. Voor een kleine prijs zijn weer leuke 
prijzen te verdelen. 
Graag tot ziens op Heerl’k Oranje. Zaterdag 27 april 
van 10.00 uur tot 12.30 uur. 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door: 

     

    



 
Heerl’k Heerle nieuwsbrief | #1 2019 | www.heerlkheerle.nl | info@heerlkheerle.nl 

HEERL’K STRAATSPEELDAG  
Woensdag 12 juni is het 
weer landelijke 
buitenspeeldag, in Heerle 
gevierd als Heerl’k 
Straatspeeldag. Alle 
kinderen zijn welkom vanaf 
13.15 uur tot 15.30 uur. Ook 
als je niet op basisschool 

Berkenveld zit ben je van harte welkom op dit 
evenement! Kinderen t/m groep 2 graag onder 
begeleiding van een ouder/begeleider. 
 
Het evenement zal plaatsvinden op en rond het 
veldje in de Ekelstraat/Lindenstraat en 
Beukenstraat. De startkraam is te vinden in de 
Ekelstraat en vanaf daar is het vrij om deel te nemen 
aan allerlei leuke activiteiten en spellen. Stichting 
Heerl’k zorgt voor een versnapering en wat te 
drinken tijdens dit evenement. Deelname aan deze 
middag is gratis en geschiedt op eigen 
verantwoordelijkheid. Tot woensdag 12 juni, 13:15 
uur! 

RONDE VAN DE BAMEER 
In plaats van de kermisloop willen wij op 
zaterdag 13 juli een nieuwe wielerronde 
met fietsen zonder versnelling en plat 
stuur organiseren.  
 
Deze ronde wordt in verschillende 
categorieën gereden. De jeugd van 8-16 
jaar zal in 3 series door het dorp rijden met 
een obstakel bij de kerk. Daarna komen de heren van 16-45 jaar aan 
de beurt; door de Bameer en obstakel bij de kerk. Na de heren komen 
de dames aan de beurt met dezelfde ronde en tenslotte de oudere 
heren vanaf 45 jaar. 
 
Er wordt in iedere categorie ook voor een Herels kampioenschap 
gereden en voor alle deelnemers zal er een klein presentje zijn. 
 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Gerard Buijs 06-53892623 of 
like onze facebook pagina facebook.com/derondevanbameer/ om op 
de hoogte te blijven. 
Onze Facebook pagina wordt nog verder ontwikkeld en ook de website 
om u aan te melden komt er aan. In de volgende nieuwsbrief leest u 
meer. 

REBUS 

  
Door de rebus op te lossen kun je een leuke prijs winnen! 
De oplossing kun je e-mailen naar info@heerlkheerle.nl 
of in de brievenbus stoppen bij Lia Mathijssen, 
Herelsestraat 134. 

FANTASTISCHE VERJAARDAG VOOR 

VIVACE 
Een jaar lang werd er naar uitgekeken en naartoe gewerkt. 
Het 25 jarig jubileum van Vocaal Ensemble Vivace. En toen 
was daar zondag 20 januari 2019, de dag van het 
jubileumconcert met de titel Memories. Onder leiding van 
Wilma Bergmans en begeleid door Toni Raats werd het een 
heel geslaagde middag. Veel fijne muzikale herinneringen 
passeerden de revue, extra mooi door de medewerking van 
violist Elwin de Wolf, Jochem Nuijten op marimba en 
saxofoonkwartet Saxoranje. Er kwam meteen een prachtige 
herinnering bij. Niets mooier dan samen muziek maken en 
dat te mogen doen voor een zaal vol enthousiast publiek. Het 
slotstuk Rythm of Life, bracht hen net niet op de banken, 
maar een staande ovatie was er wel. Het was fantastisch, een 
verjaardag om nog heel lang aan terug te denken. Een 
zilveren verjaardag met een gouden randje. 
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